
UCHWAŁA  NR …../..…/16 

RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia …... października 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239
1
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się „Program Współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

                                                 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 395. 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Gmina Miasto Wąbrzeźno prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

określa sferę zadań publicznych, w której samorząd powinien współpracować z organizacjami 

pozarządowymi. Powyższa ustawa nakłada na organy stanowiące samorządu terytorialnego 

obowiązek uchwalenia rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

Przedkładany projekt programu, poza respektowaniem zasad ustawowych, nawiązuje 

do programu ubiegłorocznego – sprawdzonego w realizacji oraz opiera się na Karcie 

współpracy miasta Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjętej w stanowisku Rady Miasta 

Wąbrzeźno. 

Ponadto niniejszy Program wspierać ma przeprowadzenie procesu rewitalizacji  

w Wąbrzeźnie. Jest narzędziem służącym partycypacji mieszkańców w realizacji programu 

rewitalizacji. 

Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi podczas  

IX Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 03.11.2016 r. 



ZAŁĄCZNIK 

DO UCHWAŁY NR …/…/16 

RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia ….. 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

NA ROK 2017 
  

  



 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Wąbrzeźno; 

2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Wąbrzeźna; 

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395); 

4) organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 

5) Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017. 

2. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na 

rzecz Miasta i jego mieszkańców w zakresie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku. 

3. Program określa cele, zasady, zakres przedmiotowy, formy i priorytetowe obszary 

współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, a także okres, sposób i ocenę realizacji 

Programu, wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu, informacje dotyczące 

sposobu tworzenia Programu oraz tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych. 

4. Program opracowany został przy udziale organizacji pozarządowych w ramach 

konsultacji w sposób zgodny z uchwałą Rady Miejskiej nr XII/65/11 z dnia 28 września  

2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Rozdział II 

Cel główny i cele szczegółowe programu 

1. Celem głównym Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie 

efektywności zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez partnerską współpracę Miasta  

z organizacjami pozarządowymi. 

2. Celami szczegółowymi są: 

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

2) tworzenie warunków do: zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Wąbrzeźna, 

wspólnego zaspokajania potrzeb społecznych, wzmacniania organizacji pozarządowych 

i wspierania inicjatyw obywatelskich; 

3) kreowanie partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi; 

4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców; 

5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów; 

6) realizacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 2011-2030; 



 

 

7) wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych; 

8) budowanie społeczeństwa obywatelskiego; 

9) aktywne włączenie mieszkańców w proces rewitalizacji miasta. 

 

Rozdział III 

Zasady współpracy 

1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady 

określone w art. 5 ust. 3 ustawy, tj.: 

1) partnerstwa – organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie, 

uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, ustalaniu 

sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych; 

2) pomocniczości – współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi, przy obustronnej 

chęci wzajemnych działań, zmierzających do najefektywniejszej realizacji zadań  

publicznych; 

3) suwerenności – organizacje pozarządowe i Miasto mają prawo do samodzielnego 

definiowania i rozwiązywania problemów; 

4) efektywności – Miasto zlecając organizacjom pozarządowym zadania publiczne dokonuje 

wyboru najbardziej efektywnych sposobów realizacji zadań publicznych; 

5) jawności i uczciwej konkurencji – Miasto prowadzi współpracę opartą na równych, 

jawnych kryteriach wsparcia organizacji pozarządowych, udostępniając organizacjom 

pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację 

zadań publicznych oraz rezultatach współpracy. 

  

Rozdział IV 

Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań 

publicznych określonych w ustawie, w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy.  

 

Rozdział V 

Formy współpracy 

1. Współpraca Miasta z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. 

2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu w formie wsparcia lub powierzenia realizacji 

zadań publicznych, zgodnie z art. 11 i 19 a ustawy. 

3. Współpraca pozafinansowa może odbywać się w następujących formach: 

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 

2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji, 

3) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  

z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli gminy, 

4) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, 

5) promowania przez gminę działalności organizacji na stronie internetowej Miasta, 

6) wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego wspierania 

działań służących zaspokojeniu tych potrzeb, 

7) informowania o szkoleniach, spotkaniach, możliwościach otrzymania dofinansowania, 



 

 

8) organizowania spotkań i szkoleń w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania 

organizacji, 

9) prowadzenia na stronie internetowej Miasta zakładki dotyczącej współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz bieżące informowanie organizacji 

pozarządowych o wszelkich działaniach dotyczących działalności NGO, 

10) zorganizowania przynajmniej raz w roku spotkania władz Miasta z organizacjami 

pozarządowymi, tj. Forum Organizacji Pozarządowych, podczas którego: 

- konsultowany jest Program współpracy Miasta  z organizacjami pozarządowymi  

na następny rok, 

- omawiana jest realizacja i sposób funkcjonowania Programu w danym roku, 

- podejmowane są aktualne tematy i problemy organizacji pozarządowych, 

11) przedłożenia sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok 2016. 

4. W ramach współpracy Miasto zobowiązuje się udostępnić organizacjom pozarządowym - 

na podstawie umowy użyczenia - lokal użytkowy przy ul. Matejki 11 A. Organizacje 

pozarządowe, które wyrażają wolę korzystania z lokalu zobowiązane są ponosić koszty 

eksploatacji lokalu, według stawek opłat określonych Zarządzeniem nr 0050.93.2015 

Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 sierpnia 2015 r. Użytkowanie lokalu odbywa się na 

podstawie harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy użyczenia. 

 

Rozdział VI 

Priorytetowe zadania publiczne 

1. Do zadań publicznych gminy realizowanych w 2017 roku przy współpracy organizacji 

pozarządowych należą zadania z zakresu: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); 

5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

6) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

7) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

9) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

11) turystyki i krajoznawstwa, 

12) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. 

2. Priorytetowymi są zadania z zakresu: 

1) turystyki i krajoznawstwa mające na celu zapewnienie mieszkańcom miasta i okolic 

ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego, wykorzystując walory przyrodnicze 

i kulturowe Wąbrzeźna oraz promocję Miasta; 
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2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mające na celu rozwijanie sprawności 

fizycznej, promocję aktywności sportowej wśród mieszkańców Wąbrzeźna oraz 

wspieranie i upowszechnianie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu; 

3) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

mające na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie imprez 

popularyzujących działania turystyczne i rozrywkowe, przyczyniające się do poznania 

kultury i tradycji regionu wąbrzeskiego; 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mające na celu 

poszerzanie wiedzy i świadomości historycznej oraz propagowanie postaw 

patriotycznych wśród mieszkańców Wąbrzeźna poprzez upamiętnienie najważniejszych 

wydarzeń  i rocznic historycznych przypadających w 2017 roku. 

3. Realizacja zadań, a w szczególności zadań priorytetowych powinna służyć realizacji 

Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno. 

 

Rozdział VII 

Okres realizacji Programu 

Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 obowiązuje od 

1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 

Rozdział VIII 

Sposób realizacji Programu 

1. Program realizowany będzie poprzez: 

1) wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych: 

a) w ramach otwartych konkursów ofert, 

b) z pominięciem otwartego konkursu ofert; 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych; 

3) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów konsultacyjnych; 

4) organizowanie i współorganizowanie spotkań, w tym szkoleń, których uczestnikami są 

przedstawiciele organizacji i gminy; 

5) promowanie działalności sektora pozarządowego; 

6) konsultacje Programu współpracy na rok 2018.  

2. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są: 

1) Rada Miasta Wąbrzeźno – w zakresie wytyczania kierunków współpracy Miasta  

z organizacjami pozarządowymi oraz określania wysokości środków przeznaczonych  

na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe; 

2) Burmistrz Wąbrzeźna – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

a w szczególności: 

a) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 

b) ustalania i powoływania składu komisji konkursowej, 

c) wyboru najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie 

rekomendacji komisji konkursowych, 



 

 

d) sporządzanie i przedstawianie Radzie Miasta Wąbrzeźno sprawozdania  

z realizacji Programu; 

3) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie odpowiadającym 

zadaniom Miasta;  

4) Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (w przypadku jej powołania); 

5) komórki organizacyjne Urzędu Miasta Wąbrzeźno, prowadzące bezpośrednią współpracę 

z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na: 

a) przygotowaniu i prowadzeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji  

pozarządowych  na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu 

Miasta, 

b) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy finansowej i pozafinansowej z organizacjami 

pozarządowymi, 

c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

których działalność statutowa odpowiada zadaniom publicznym Miasta; 

d) prowadzeniu współpracy z instytucjami działającymi w obszarze pożytku publicznego. 

 

Rozdział IX 

Wysokość środków przeznaczanych na realizację Programu 

Wysokość środków planowanych na realizację programu w roku 2017 wynosi …….. zł. 

 

Rozdział X 

Ocena realizacji Programu 

1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące 

w szczególności: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert; 

2) liczba ofert, które wpłynęły od organizacji pozarządowych; 

3) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych 

ogłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert; 

4) liczba umów zawartych w trybie art. 19 a ustawy; 

5) wysokość środków przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych 

przez organizacje; 

6)  liczba osób, które były adresatami zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe; 

7) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Miasto; 

8) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami 

przyjętymi w niniejszym Programie. 

2. W terminie do 31 maja 2018 r. Burmistrz przedłoży Radzie Miasta Wąbrzeźno 

sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu. 

3. Uzyskane podczas realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski lub propozycje 

dotyczące realizacji zadań publicznych zostaną wykorzystane w celu usprawnienia 

bieżącej i przyszłej współpracy Miasta z podmiotami Programu. 

 

 

 



 

 

Rozdział XI 

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji 

1. Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących 

działań: 

1) opracowanie projektu Programu przez Wydział Rozwoju Miasta – Program współpracy 

Miasta z organizacjami opracowany został w oparciu o Program współpracy na rok 2016 

z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego realizacji. Przed opracowaniem 

projektu Programu zwrócono się do organizacji z pisemną prośbą o przekazanie informacji 

zawierającej wszelkie sugestie, propozycje i uwagi odnośnie programu współpracy na rok 

2017; 

2) przygotowanie informacji na temat wysokości planowanych środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz priorytetów w realizacji tych zadań; 

3) skierowanie projektu Programu współpracy do konsultacji poprzez bezpośrednie spotkanie 

z organizacjami pozarządowymi podczas Forum Organizacji Pozarządowych w dniu  

03.11.2016 r.; 

4) opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi; 

5) przedłożenie Burmistrzowi sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji; 

6) przedłożenie Radzie Miasta Wąbrzeźno projektu Programu współpracy. 

 

Rozdział XII 

Tryb powoływania i zasady działania Komisji konkursowej 

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym wymaga ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert przez Burmistrza, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Informacja o konkursie zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Wąbrzeźno i na stronie internetowej Miasta. 

3. Oferty na wykonanie zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert ocenia komisja 

konkursowa powoływana każdorazowo w drodze zarządzenia Burmistrza. Komisja liczy 

od 3 do 7 osób. 

4. Prace Komisji odbywają się na posiedzeniach zamkniętych, w których uczestniczy co 

najmniej 50% członków, w tym przewodniczący. 

5. Członkowie Komisji składają oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu, zgodnie 

z przepisami określonymi w art. 15 ust. 2d i 2f ustawy. 

6. Przedmiotem pracy Komisji jest: 

1) ocena formalna, polegająca na sprawdzeniu zgodności oferty z wymogami określonymi 

w ogłoszeniu konkursowym; 

2) ocena merytoryczna, do której dopuszczane będą wyłącznie oferty spełniające wymogi 

formalne. 

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, Komisja może wystąpić  

do oferenta o uzupełnienie wskazanych braków w terminie 5 dni od daty powiadomienia. 

8. Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgodnie z kryteriami podanymi w ogłoszeniu  

o konkursie. 



 

 

9. Każdy z członków Komisji podczas oceny merytorycznej ofert, sporządza indywidualną 

kartę oceny oferty. 

10. Komisja przedstawia Burmistrzowi wyniki konkursu. 

11. Burmistrz może zlecić organizacji pozarządowej wykonanie zadania publicznego 

z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 


